ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 04/2016
NÚM.: 04/2016
DATA SESSIÓ: 6 DE JUNY DE 2016
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 010 a 015.
HORA: 19.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Àlex Montanyà i Rifà
Sr. Joan Callejón i Creus
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Àlex Bansell Hornowski
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
---

EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Ignasi Garolera i Coromina

SECRETARI-INTERVENTOR:
Sr. Lluís Xandri i Molas
L’Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia.

1.- A.P. 010/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.



Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 02/2016, de 4 d’abril.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 03/2016, de 30 de maig

Sense que hi hagi esmentes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant
aprovades per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 011/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I
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PER CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 1R TRIMESTRE DE
2016, PERSENTADA A INSTÀNCIA DE SOREA SA.
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat
davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei,
corresponent al 1r trimestre de 2016, amb la quota que resulta a favor d’aquest consistori,
adjuntant-se també l’estat de comptes actualitzat per al període esmentat, així com la
liquidació del cànon per a la cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet per al mateix
període.

Vist que tal i com estableix el corresponent acord de concessió de la prestació del servei,
l’Ajuntament de l’Esquirol haurà de procedir a aprovar les quotes resultants del cànon per
tal de procedir al seu cobrament.
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats, per al 1r trimestre de 2016 és el que
seguidament es relaciona:
1r Trimestre de 2016:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.732,24 Eur
- 637,83 Eur
1.094,41 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2016)

28,16 Eur

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Aprovar el cànon concessional del servei municipal d’abastament d’aigua, el
cànon per cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet i la quota resultant a favor de
l’Ajuntament de l’Esquirol, presentat per l’empresa concessionària del servei, SOREA SA,
corresponent al 1r trimestre de 2016, d’acord amb el detall que s’indica a continuació:
1r Trimestre de 2016:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.732,24 Eur
- 637,83 Eur
1.094,41 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2016)

28,16 Eur

Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA, i requerir-la per tal
que procedeixi al pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament.
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
3.- A.P. 012/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE
GENER DE 2016, I DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
REALITZADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants corresponent al municipi de l’Esquirol,
realitzada per part de la Diputació de Barcelona, i corresponent a l’anualitat de 2015.
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Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de
població a 1 de gener de 2016.
Atès que d’acord amb la normativa vigent, cal procedir a l’aprovació la gestió del Padró
d’Habitants d’aquest municipi realitzada per la Diputació de Barcelona, en la data de
referència.
Vistes les facultats atribuïdes al Ple de la corporació

En ús de les atribucions plenàries de l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 81
del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, aprovat per Reial Decret
1690/1986, de 11 de juliol.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de l’Esquirol –realitzada per la
Diputació de Barcelona-, i els resultats de la revisió anual del Padró municipal d’habitants,
de la qual resulta que la xifra oficial de població del municipi de l’Esquirol a 1 de gener de
2016 és de 2.168 habitants, dels quals 1.097 són homes i 1.071 són dones.

Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la
corporació –Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà- per a l’atorgament de quants documents siguin
necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona i a l’Institut Nacional
d’Estadística per al seu coneixement i als efectes corresponents.

Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents.

4.- A.P. 013/2016.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL “ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE
CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE”.
L’enginyer industrial Sr. Josep Rovira Plarromaní, dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal d’Osona, per encàrrec d’aquest Ajuntament i en virtut del conveni d’assistència
tècnica subscrit entre l’ens comarcal i aquest Ajuntament, ha redactat el projecte executiu
d’obra titulat ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE
CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE, amb un pressupost d’execució per contracta de
469.611,05 euros (IVA no inclòs).
El projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions
tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, els documents i requisits que exigeixen
l’article 123 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, por el que s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els articles 24 a 33 del Reglament

Carrer Nou, 1

08511 L’Esquirol

Tel. 938568000

Fax. 938568305

c/e: lesquirol@diba.cat

3

d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret
179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS»).
El projecte d’obres de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»),
la qual cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article
17.2 del RD 1627/1997.
De conformitat amb l’article 22.2 ñ) de la llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local
el Ple li correspon l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per
la seva contractació o concessió.
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del
ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de
trenta dies i l’aprovació definitiva.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’obra municipal titulat ESTACIÓ
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE,
amb un pressupost d’execució per contracta de 469.611,05 euros (IVA no inclòs), redactat
per encàrrec d’aquest Ajuntament i en virtut del conveni d’assistència tècnica subscrit entre
el Consell Comarcal d’Osona i aquest Ajuntament, per l’enginyer industrial Sr. Josep
Rovira Plarromaní, dels Serveis Tècnics de l’ens comarcal.
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, a efectes de poder
presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi
presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense
necessitat de cap acord posterior.

Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica els antecedents del projecte general
(l’origen, la redacció i la presentació pública als veïns). També explica què inclou el
projecte d’aquesta primera fase, el qual té substantivitat pròpia i és la única de les tres
fases susceptible d’entrar en servei per ella mateixa, atès que és la que inclou la
construcció de la EDAR.
També explica que en el punt següent, es pretenen iniciar els tràmits per a la contractació
d’aquesta primera fase.
Sese que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
5.- A.P. 014/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ,
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE
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“ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS –
PRIMERA FASE”.
Vist el projecte executiu d’obra municipal titulat ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES
RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE, amb un pressupost
d’execució per contracta de 469.611,05 euros (IVA no inclòs), redactat per encàrrec
d’aquest Ajuntament i en virtut del conveni d’assistència tècnica subscrit entre el Consell
Comarcal d’Osona i aquest Ajuntament, per l’enginyer industrial Sr. Josep Rovira
Plarromaní, dels Serveis Tècnics de l’ens comarcal.
Vista la proposta de Plec de clàusules administratives particulars aplicables a la
contractació d’aquesta obra, redactades per la Secretaria municipal, que es consideren
conformes.

Vist l’informe del secretari – interventor de l’Ajuntament, emès d’acord amb el que disposa
l’article 275.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Aprovar l’expedient de tramitació ordinària per contractar les obres contingudes
en el projecte titulat ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE
CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE, redactat per encàrrec d’aquest Ajuntament i en virtut
del conveni d’assistència tècnica subscrit entre el Consell Comarcal d’Osona i aquest
Ajuntament, per l’enginyer industrial Sr. Josep Rovira Plarromaní, dels Serveis Tècnics de
l’ens comarcal, pel procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i amb un
pressupost d’execució per contracta de QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU MIL SISCENTS ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS (469.611,05 Eur), més NORANTA-VUIT MIL
SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (98.618,32 Eur),
corresponents al 21 % d’IVA.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació del procediment esmentat, fent constar que el plec de prescripcions tècniques
forma part del projecte executiu.

Tercer.- Aprovar i autoritzar la despesa màxima de CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL
DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SE CÈNTIMS (568.229,37 Eur), IVA
inclòs, que s’ha d’imputar a la partida 1.160.60901 del vigent pressupost municipal de
despeses, d’acord amb l’informe de la Secretaria intervenció.
Quart.- Anunciar la licitació a què és fa referència en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Perfil del Contractant i al tauler d’anuncis municipal.

Cinquè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester l’AlcaldePresident perquè, si escau, formalitzin en nom de la corporació qualsevol document que
sigui necessari en relació amb aquest acord.
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Sisè.- Disposar que acabades les actuacions administratives de referència i presentada la
documentació corresponent per part del licitador amb l’oferta mes avantatjosa, se’n doni
compte a aquest Ple municipal per tal que efectuï l’adjudicació del contracte.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que, com ja ha dit abans, es tracta de
l’inici dels tràmits per a la contractació de les obres contingudes en el projecte anterior.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a la consideració del plenari,
resultant aprovada per unanimitat dels presents.

6.- A.P. 015/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 1/2016 DEL
VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL, PER COMPLIMENT DE SENTÈNCIA JUDICIAL.
Examinat l’expedient de modificació de crèdit 1/2016 del vigent Pressupost, en la modalitat
de crèdits per generació d’ingressos.

Vist el que preveuen els articles 177 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació a les
modificacions de crèdit en les diferents modalitats. Correspon al president de la Corporació
ordenar la incoació de l’expedient corresponent, el qual haurà de ser prèviament informat
per la Intervenció, i sotmetre’l a l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als
mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes
sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169
d’aquesta Llei.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents.
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament
Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de
crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdits per generació d’ingressos.
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la
Secretaria General.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal
en la modalitat indicada, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels
següents
ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1/2016 del vigent
Pressupost Municipal en la modalitat de crèdits per generació d’ingressos, segons el
següent detall:
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
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Partida
pres.
1.151.27000

Títol

Import

Projecte enderroc fàbrica Pinsos Sent. 77 CA 13
Barcelona
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES

66.500,00 Eur
66.500,00 Eur

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Partida
pres.
1.39902

Títol

Import

Reintegrament enderroc fàbrica Pinsos
TOTAL MODIFICACIONS D’INGRESSOS

66.500,00 Eur
66.500,00 Eur

Segon.- El resum del pressupost, una vegada modificat, és el que segueix:
PRESSUPOST 2016
INGRESSOS
1. Operacions no financeres
1.1. Operacions corrents
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

1.111.184,00 Euros
34.000,00 Euros
933.290,00 Euros
553.430,00 Euros
14.222,00 Euros

1.2 Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

Alienació d’inversions reals
Transferències de capital

10,00 Euros
918.500,00 Euros

2. Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total ingressos

0,00 Euros
0,00 Euros
3.564.636,00 Euros

DESPESES
1. Operacions no financeres
1.1 Operacions corrents
CAPÍTOL I
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CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV

Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

870.810,00 Euros
3.000,00 Euros
206.060,00 Euros

1.2 Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
2.

Inversions reals
Transferències de Capital

1.763.000,00 Euros
31.635,00 Euros

Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total despeses

0,00 Euros
88.000,00 Euros
3.564.636,00 Euros

Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Bansell pregunta quina part es podrà recuperar
d’aquesta despesa.
El Sr. Pons li respon que el cost real per l’ajuntament pot ser d’uns 15.000 euros, una
vegada descomptat del cost total el que es pugui treure de la ferralla, tot i que el preu del
ferro varia a diari.
El Sr. Corominas diu que fins i tot beneficis.
El Sr. Alcalde diu que el tema és que hi ha l’execució d’una sentència judicial que empeny.
El Sr. Corominas diu que cal que quedi net i que costi el menys possible.

Sense que hi hagi més intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA.
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els
números 044/2016 a la 073/2016, dictades entre els dies 31 de març i 31 de maig de 2016.
Els membres del Ple es donen per assabentats.

8.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
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Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 041/2016
a 093/2016, adoptats en sessions celebrades els dies 4 d’abril, 18 d’abril, 2 de maig i 23 de
maig de 2016.
Els membres del Ple es donen per assabentats.

9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT
MITJÀ A PROVEÏDORS, 1R TRIMESTRE DE 2016.
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials; i de l’Ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de
conformitat amb el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recurs dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de l’informe trimestral
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 1r trimestre de l’exercici
2016, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la
qual cosa el Ple es dóna per assabentat.
10.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 1R
TRIMESTRE DE 2016.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2015 a data 31 de març
de 2016, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007, de 5 de març, que
estableix que trimestralment, la intervenció presentarà al Ple Corporatiu, per conducte de
l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de desagregació en què s’executi,
mitjançant lliurament de còpia a cada un dels regidors i regidores, per la qual cosa el Ple
es dóna per assabentat.
11.- PRECS I PREGUNTES.

Obert el torn d’intervencions, el Sr. Corominas pregunta sobre com es faran les altres fases
del clavegueram de Cantonigròs.
El Sr. Alcalde li respon que està previst d’incloure-les en el pressupost de l’any vinent. A
hores d’ara s’estan polint serrells, diu, i que a hores d’ara encara no tenen clar si serà una
sola fase o en seran dues més.
La Sra. Triola pregunta sobre el clavegueram del Pedró i el Sr. Alcalde li respon que la
previsió és també en aquesta anualitat.
El Sr. Pons diu que és una obligació recuperar les aigües.
La Sra. Molas di que aquest és un tema molt important.
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El Sr. Corominas es queixa sobre l’estat del camí dels enamorats. La Sra. Triola aclareix
que es tracta de l’entrada núm. 13 i que hi ha un arbre que tapa el camí i que les pluges
han fet créixer l’herba. Pregunta si la brigada es pot fer càrrec d’endreçar-ho.
S’aclareix que si es tracta d’un espai privat, és la propietat qui té l’obligació, i l’Ajuntament li
ho ha de requerir.
La Sra. Triola pregunta sobre si es pot posar alguna farola en el camí de Cal Carreter.
El Sr. Alcalde li respon que des de l’Ajuntament no, atès que es tracta d’un camí privat.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.00
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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